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LITÁ KOLA ● NOVINKY ● LEGISLATIVA
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Libor Rajdl – ALCAR BOHEMIA
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Legislativa - homologace



HOMOLOGACE |

UPOZORNĚNÍ!
Se schválenými koly nebudete mít problém na STK ani s pojišťovnou

Výbava vozidla, kam ze zákona č. 56/2001 Sb. patří ocelová kola i kola z lehkých slitin, 

podléhá schvalování technické způsobilosti. Pouze kolo s číslem schválení KBA může 

být na základě Typového listu a zkušebního protokolu TÜV zapsáno do Technického 

průkazu vozidla.

Aby mohla litá kola získat číslo schválení KBA, musí ve zkušebně TÜV úspěšně 

absolvovat zástavbu do vozidla, test ohybu, nárazový test a test odvalování.

U každého litého i ocelového kola na trhu s náhradními díly si motorista může 

jednoduše ověřit, zda těmito testy prošlo. Na jeho čelní straně musí být vyražená či 

odlitá značka „KBA“ nebo E v kroužku s číslem schválení.

Riziky spojenými s používáním neschválených kol se zabýval v č. 3/2011 odborný 

časopis AutoEXPERT. Dle vyjádření českých pojišťoven postupují při likvidaci 

pojistných událostí v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami. V případě, že 

mají neschválená kola příčinnou souvislost se vznikem dopravní nehody je pojistné 

plnění kráceno. V případě, že pojišťovna sezná, že vozidlo nebylo v době vzniku 

pojistné události způsobilé k provozu, díky použitým nehomologovaným kolům, může 

odložit uplatněnou škodnou událost zcela bez náhrady.



HOMOLOGACE  | Význam zkratek

www.bezpecnakola.cz www.alcar.cz                                  www.kolaproradost.cz

ECE (United Nations Economic Commission for Europe, Evropská hospodářská komise)

- kola v originálních rozměrech (průměr, šířka, ET) a s originálním příslušenstvím

- bez nutnosti další homologace

- ECE číslo pro každý rozměr a rozteč

ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)

- aplikace bez dodatečných podmínek použití

- v Německu bez nutnosti kontroly vozu na STK 

KBA (Kraftfahrbundesamt)

- německý úřad regulující záležitosti týkající se dopravy

- vydává KBA číslo, které je nutné pro získání ABE



HOMOLOGACE  | Testování

TEST ODVALOVÁNÍ

Disk s pneumatikou rotuje 72 hodin na válci 

pod požadovaným zatížením. Kolo nesmí 

vykázat žádné známky poškození či 

trhliny. 

NÁRAZOVÝ TEST

Na kolo s pneumatikou dopadá s 

požadovanou silou kalený úderník. Během 

jedné minuty po testu nesmí z pneumatiky 

uniknout tlak větší než 0,2 baru a na 

paprscích kola nesmí vzniknout trhliny.

TEST OHYBU

Kolo je upnuto za ráfek na zkušebním stroji 

a je excentricky zatěžováno. Po testu se na 

kole nesmí objevit žádná trhlina.



ALCAR WEBSHOP | Typový list



ALCAR WEBSHOP | Typový list

Veškeré informace jsou 
dostupné na webu Ministerstva 

dopravy www.mdcr.cz



ALCAR WEB | Konfigurátor kol



ELEGANCE I V ZIMĚ |



ELEGANCE I V ZIMĚ |



ELEGANCE I V ZIMĚ |

 Kvalitní litá kola… - 3 roky záruka

 …vhodná pro zimní provoz… - jednoduchý tvar kola umožňující 
snadnou údržbu

 …za akční ceny!

 + dárek – kvalitní autošampón Sonax (1L)

 Jedinečnost a originální vzhled vozu po celý rok!



Novinky podzimu 2011



NOVINKA ENZO  |  Podzim 2011

ENZO B

5,5x14, 6x15, 6,5x15, 6,5x16, 7x16, 7x17, 7,5x17

Stříbrný lak

4 a 5děrové

Rozteč 98 - 115

ET 15 - 50



DEZENT RE (ECE kola)
litá kola v originálním rozměru

6x15, 6,5x16

Stříbrný lak

Bez příslušenství

6x15 / 5x112 / ET 47 (ekvivalent ke kolu KFZ č. 9165)

Altea, Golf V a VI, Jetta, Leon II, Octavia II,

Toledo III, Touran

6,5x16 / 5x112 / ET 42 (ekvivalent ke kolu KFZ č. 8425)

Eos, Passat, Scirocco

6,5x16 / 5x112 / ET 50 (ekvivalent ke kolu KFZ č. 9915)

A3, Altea, Golf V a VI, Jetta, Leon II, Octavia II,

Toledo III, Touran

ECE KOLA |  V originálním rozměru



„PŘESNÁ KOLA“ |  V originálním rozměru



…stay tuned…

…your D0TZ team



HYBRIDNÍ KOLO
designové ocelové kolo v originálním rozměru

6x15 / ET 47 = KFZ 9165

obj.č. 131200

Např. pro Seat Altea, Leon II, Toledo III, Škoda Octavia II,

VW Golf V a VI, Jetta, Touran

6,5x16 / ET 50 = KFZ 9915

obj.č. 130000

Např. pro Audi A3, Seat Altea, Leon II, Toledo III, Škoda

Octavia II, VW Golf V a VI, Jetta, Touran

7x16 / ET 45 = 9257

obj.č. 130100

Seat Exeo, Škoda Superb, Yeti, VW Eos, Passat

7x16 / ET 46

obj.č. 130101

Audi A4, A4 Avant

NOVINKA HYBRIDNÍ KOLO |



Děkuji Vám za pozornost!




